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Mord i Juletid - Den Sista Versen
2019 års datum: 29/11, 30/11, 6/12, 7/12, 14/12

     älkommen på ett stort och härligt julbord på slottets festvåning varvat med en mordgåta med professionella 
skådespelare i regi av Friluftsteatern. Skådespelarna rör sig mellan borden så gästerna har hela tiden närhet till 
skådespelet. Som gäst deltar man inte i skådespelet men däremot kan man försöka väva samman ledtrådar för att i 
slutet av kvällen kunna avslöja vem mördaren är. Den Sista Versen har aldrig tidigare spelats som julpjäs på 
Sundbyholms Slott. Det blir en helkväll från 18.30/19.00 till 23.00 (ca) på fredagar och från 18.00/18.30 till 22.30 (ca) på 
lördagar. Sittning sker i sällskap vid stora bord. 

Nu lite om handlingen...
I originalkläder från 1897 framförs en gripande berättelse vars handling kretsar kring förbjuden kärlek, förfärliga lögner, 
avgrundsdjupa svek, avslöjande poesi och ond bråd död. Frågan är bara - vem är mördaren?

Detta är en teaterföreställning. Därför gäller det att hänga med i handlingen och det som händer i de olika scenerna.
Det kommer att fi nnas gott om tid att prata och umgås med vänner samtidigt som ni äter julbord mellan scenerna.

I Julbordsmordpaketet ingår:
Ni får glögg och sätter er till bords mellan 18.30 och 19.00 på fredagar och mellan 18.00 och 18.30 på lördagar.
Vi tar dryckesbeställningar och ni startar sedan med det kalla fi skbordet och det kalla kött- och viltbordet. 
Mordskådespel med professionella skådespelare startar cirka kl 20.00 på fredagar och 19.30 på lördagar. Det blir fl era 
pauser i skådespelet där julbordet kan avnjutas i sällskap med övriga teatergäster. 
Efter det småvarma är det dags för gottebordet och kaff e.
Frukostbuff é i Slottets källarvalv kl 8.00-11.00.

För priser, se  https://sundbyholms-slott/weekendpaket/julbord-med-mordgata/  eller ring oss. Det går även bra att boka 
teaterföreställningen med julbord utan övernattning.


